
Grupa docelowa: rodzina 

Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,Podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html 



Nazwa pakietu: Region opolski - jako miejsce 
atrakcyjne dla rodzin z dziećmi.
Rodzinny weekend.

Region: Aglomeracja Opolska

Liczba dni: 2

Składowe pakietu: 1 nocleg, wyżywienie, spływ 
kajakowy, Zamek w Mosznej,   
atrakcje przygotowane przez 
gospodarstwo agroturystyczne.

Pakiet turystyczny

Źródło zdjęć: http://www.e-czystedywany.pl



DZIEŃ 1



sINTERNETOWA m.opole.pl/

DZIEŃ 1 Przejazd z Opola do Mosznej

Opole jest stolicą i liderem regionu 
– centrum społeczno – gospodarczym 
skupiającym funkcje administracyjne, 
edukacyjne, gospodarcze, kulturalne

i rekreacyjne.
Znajduje się w centralnej części 

województwa, co jest walorem nie do 
przecenienia zwłaszcza dla tych Opolan, 

którzy korzystają tu
z rozlicznych usług o charakterze 

turystycznym.

W sądsiedztwie autostrady A4, Opole 
jest dobrze skomunikowane z innymi 

ośrodkami południowej Polski.

Strona internetowa Opola  www.opole.pl



Zwiedzanie z przewodnikiem Centrum 
Terapii Nerwic Moszna- Zamek 

DZIEŃ 1

Zabytkowa rezydencja położona we wsi Moszna,
w województwie opolskim. Jest jednym z najbardziej znanych 
obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 

roku był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, 
potentatów przemysłowych.

Obecnie znajduje się w nim Centrum 
Terapii Nerwic. Pałac jest częściowo 

udostępniony do zwiedzania; w kaplicy 
odbywają się koncerty muzyki kameralnej, 
a w galerii wystawy dzieł sztuki. Obiekt 
otacza ponad dwustuhektarowy park 

(m.in. trzystuletnie okazy dębów).

Źródło zdjęć: 1) http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/1405:Opolszczyzna/103457:Zamek_w_Mosznej_.html, 2) http://moszna-zamek.pl/



DZIEŃ 1 

Zamek posiada 365 

pomieszczeń i 99 wież 

i wieżyczek. Powierzchnia 

wynosi 7 tys. m², 

a kubatura – 65 tys. m³.

W obiekcie odbywa się doroczne 

Święto kwitnącej azalii – w maju

i czerwcu jest tu popularyzowana 

muzyka kompozytorów polskich 

i niemieckich.

Źródło zdjęć: 1) http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/1405:Opolszczyzna/103457:Zamek_w_Mosznej_.html, 2) http://moszna-zamek.pl/



DZIEŃ 1 
Przejazd do Gminy Prószków 

Strona główna Gminu Prószków http://www.proszkow.pl/8/strona_glowna.html

Gmina Prószków położona na 
południe od Opola, w dolinie 

Odry pod względem 
klimatycznym należy do 

najbardziej przyjaznych miejsc 
w Polsce – lata są tu długie

i ciepłe, a zimy łagodne
i krótkie. To właśnie tu 29 lipca 

1929 roku zanotowano 
najwyższą temperaturę, jaką 

kiedykolwiek odnotowano 
w Polsce: 40.2 st.C



Przyjazd do Przysieczy (Gmina Prószków) DZIEŃ 1

Jest to gospodarstwo rodzinne, prowadzone przez rodzinę Lipińskich 

funkcjonujące cały rok. 

Gospodarstwa agroturystycznego Lipińscy 

Źródło zdjęć: http://www.lipinscy.com.pl



DZIEŃ 2 



DZIEŃ 2 Przejazd do Krapkowic

Strona oficjalna Gminy Krapkowice http://www.krapkowice.pl/17/strona_glowna.html

Gmina położona jest w północnej części 
powiatu krapkowickiego. Rozciąga się po 
obu stronach Odry w środkowej części 

powiatu krapkowickiego. 

Przez gminę przebiega autostrada A4 
łącząca zachód ze wschodem Europy

Gmina Krapkowice posiada  liczne 
atrakcje turystyczne i tereny rekreacyjne.
Warte obejrzenia są: zamek krapkowicki, 

kościół Św. Mikołaja, kościół pw. 
Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny 

w Otmęcie, wieża Bramy Górnej 
z przyległą partią murów obronnych. 



DZIEŃ 2 

W Krapkowicach firma Talent 
Kajak odbiera wszystkich 

uczestników i przewozi ich do 
Komornik, gdzie rozpoczyna się 

spływ kajakowy Osobłogą.

Spływ kajakowy
Osobłogą 

Źródło zdjęć :http://www.talent-kajaki.pl, 2) http://stowarzyszeniedlarodzin.pl/ 



DZIEŃ 2 
Proponowany obiad np. w restauracji Zamkowy Młyn

- wyśmienite jedzenie w przytulnych wnętrzach 

W oryginalnych wnętrzach starego 
młyna, którego powstanie datuje się 

na rok 1852, znajdują się 
przeznaczone do dyspozycji gości -

usytuowane na pięciu kondygnacjach 
sale, w których pomieszczono

w stylowych wnętrzach.

Źródło zdjęć: http://www.zamkowymlyn.pl/



DZIEŃ 2 

Koniec wycieczki

Przejazd z Krapkowic do Opola

Źródło zdjęć: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1265313-szczescie-to-rodzina.html



Zapraszamy !!!


